Retributie op prestaties geleverd door gemeentepersoneel
(gemeenteraad 14/09/2016)
Artikel 1
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van de belasting op het
ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente met ingang van
01/10/2016 op.
Artikel 2
Heft het gemeenteraadsbesluit van 18/12/2013 houdende het goedkeuren van de belasting op
weghalen en bewaren van goederen op de openbare weg met ingang van 01/10/2016 op.
Artikel 3
Er wordt, ten voordele van de gemeente Berlare, met ingang van 01/10/2016 en eindigend op
31/12/2018 een retributie ingevoerd voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel ten
behoeve van derden. Deze prestaties zijn het gevolg van een misdrijf.
Het gaat om:
- het opruimen van sluikstort (art. 26 politiereglement)
- het opruimen van pamfletten, flyers, folders, reclamedrukwerk, … (art. 24, 27 en 29
politiereglement)
- het snoeien van planten, struiken en bomen die over de openbare weg hangen (art. 36
politiereglement)
- het verwijderen van dierlijke uitwerpselen (art. 49 politiereglement)
- het zindelijk, gezond of veilig maken van private terreinen (art. 13 politiereglement)
- het verwijderen van onrechtmatig aangebrachte publiciteit, afbeeldingen, of teksten die op
het openbaar domein zijn aangebracht (art. 33 politiereglement)
- het weghalen (en eventueel bewaren) van onrechtmatig geplaatste goederen, terrassen,
constructies, kramen, automaten, … op het openbare domein (art. 59, 62 en 68
politiereglement)
- het herstellen van aangebrachte schade aan het openbaar domein (art. 6, 7 en 21
politiereglement)
Artikel 4
Deze retributie is verschuldigd door de persoon die het sluikstort heeft gestort, de persoon die de
pamfletten, flyers of drukwerk heeft achtergelaten, de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de
opstalhouder, de vruchtgebruiker van het onroerend goed waarop de planten, struiken of bomen
staan, de begeleider van het dier of diegene die er voor verantwoordelijk is, de eigenaar, de bezitter,
de erfpachter, de opstalhouder, de vruchtgebruiker van het private terrein dat zindelijk, gezond of
veilig moet worden gemaakt, diegene die de publiciteit onrechtmatig heeft aangebracht, de persoon
voor wiens rekening de goederen onrechtmatig werden geplaatst, of diegene die de schade aan het
openbaar domein heeft aangebracht.
Artikel 5
De retributie bedraagt in het geval van sluikstort voor:
klein afval, te verstaan als 20 kilogram of minder: 250,00 euro
groot afval, te verstaan als meer dan 20 kilogram: 750,00 euro
Artikel 6
De retributie bedraagt in alle andere gevallen:
40,00 euro per begonnen uur per arbeider
60,00 euro per gebruikte vrachtwagen, tractor, laadschop, compressor, trilwals of ander
zwaar materieel. Bestuurder is hierin inbegrepen.
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Artikel 7
De verschuldigde retributie compenseert in geen geval de prestaties die derden in opdracht van het
gemeentebestuur dienen te verrichten en te wijten zijn aan één van de hierboven beschreven
overtredingen. De retributie compenseert evenmin extra materiaal, grondstoffen, … dat aangekocht
dient te worden om geleden schade te herstellen. De kostprijs hiervan wordt verhaald op de
overtreder.
Artikel 8
De onder artikel 5, 6 en 7 opgesomde retributies dienen te worden vereffend na het verstrekken van
de dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek.
Artikel 9
Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevoerd bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Artikel 10
Afschriften van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid, de financieel beheerder, de
dienst vergunningen en de dienst openbare werken worden overgemaakt.
Artikel 11
Dit artikel zal worden afgekondigd cf. artikel 186 van het gemeentedecreet.
* * *
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